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Você está se aproximando do fim do proces-

so de escrever seu paper científico. Você 

cuidadosamente escreveu uma introdução 

concisa, forneceu uma descrição detalhada 

dos métodos, relatou os resultados claramen-

te, e discutiu o significado dos resultados. 

Você pode até mesmo ter o título e o abs-

tract perfeitos tudo prontinho. Mas a neces-

sidade de manter o foco e atenção no detalhe 

permanece, porque ainda existe uma área 

onde você pode tropeçar e prejudicar seus 

esforços: as citações e referências. Para que 

você não considere as referências como sen-

do um componente de menor importância de 

um paper, considere o fato de que o Council 

of Science Editors devota 86 páginas no seu 

manual de estilo ao uso apropriado das refe-

rências (1) e o  AMA Manual of Style (2) in-

clui  41 páginas abrangendo referências.   

Durante o processo de redação você compi-

lou um arquivo  (uma pilha de artigos foto-

copiados ou uma base de dados eletrônica) 

de papers publicados anteriormente que di-

retamente ou indiretamente contribuíram 

para seu estudo. Portanto, é importante dar 

crédito (citar) as idéias, métodos, e resulta-

dos dos outros. Também é importante dizer 

aos leitores onde eles podem acessar a do-

cumentação desse trabalho (referências). 

Uma citação (tipicamente um número ou o 

nome do autor e ano) inserida no texto iden-

tifica o material que deve ser atribuído ao ou 

associado com o trabalho publicado anteri-

ormente. Uma referência correspondente 

documenta a fonte original do material. Ci-

tações e referências podem ser uma fonte de 

informação para os leitores, mas elas tam-

bém podem se tornar uma fonte de frustra-

ção se não selecionadas e usadas sabiamen-

te. Portanto vamos examinar alguns funda-

mentos do uso das citações e das referências.   

Organizando as Citações e Refe-

rências durante o Processo de 

Redação  

A hora ideal para organizar (ou talvez reor-

ganizar) os materiais que você pode citar é 

quando você começa a escrever um paper. 

Organizar as potenciais referências nesse 

estágio é útil por várias razões. Primeiro, o 

processo permite que você identifique onde 

no seu paper um artigo anteriormente publi-

cado é mais relevante e deve ser citado. Por 

exemplo, artigos que ajudem você a definir 

seu tópico para o leitor ou ajudem o leitor a 

entender as lacunas de conhecimento que 

precisam ser preenchidas podem ser catego-

rizados como importantes para a Introdução. 

Publicações anteriores que contenham deta-

lhes de métodos que você aplicou seriam 

citadas na seção dos Métodos/Experimental, 

e artigos que apoiam seus resultados — ou 

ajudam você a interpretar seus resultados — 
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seriam considerados relevantes para a seção 

da Discussão. Segundo, organizar e revisar 

potenciais referências permite que você veja 

a figura maior dos tipos e a abrangência dos 

artigos que você reuniu. Esse processo pode 

ajudá-lo a reconhecer se suas referências 

parecem enfatizar um aspecto de seu estudo 

ás custas de outro. Esse processo também 

ajuda você a remover logo cedo no processo 

de redação quaisquer referências que por fim 

não contribuíram para o estudo. Terceiro, 

organizar suas referências quando você co-

meça a escrever ajuda você a obter uma con-

tagem precoce do número de citações que 

estão se acumulando em seu paper. Muitas 

revistas científicas limitam o número de re-

ferências, portanto reconhecimento precoce 

de que você provavelmente vai se aproximar 

desse limite pode poupar você de lamenta-

ções mais tarde. Talvez um artigo de resenha 

ou alguns papers mais recentes possam subs-

tituir um número maior de papers gerais que 

descrevam seu tópico de pesquisa. A coisa 

boa sobre a era de Internet é que os leitores 

podem mais prontamente acessar as publica-

ções mais antigas citadas em referências 

mais novas ou artigos de resenha. Desse 

modo, você não precisa ser ultra abrangente 

quando citar a literatura.  

Os 2 formatos mais comuns de citação e re-

ferência usados hoje são o sistema de nume-

ração consecutiva ou de sequência da cita-

ção (o “sistema Vancouver”) e o sistema de 

ano de publicação/nome do autor (o “siste-

ma Harvard”). Durante o processo de reda-

ção, é importante se seguir o formato usado 

pela revista científica específica que você 

tenha em mente. Essa informação pode ge-

ralmente ser encontrada na Informa-

ção/Instruções para Autores. Mesmo que 

uma revista científica selecionada use o sis-

tema de numeração consecutiva, muitos au-

tores acham útil usar o sistema de ano de 

publicação/nome do autor em rascunhos 

precoces de um paper (3). A razão é que os 

números atribuídos às referências provavel-

mente mudarão se você acrescentar ou ex-

cluir uma referência ou se você modificar a 

sequência das citações no texto. Se você in-

serir um nome de autor e ano da publicação 

no texto em vez de um número, quaisquer 

mudanças subsequentes nas citações ou refe-

rências são fáceis de correlacionar. Quando 

você preparar a versão final do paper, você 

pode atribuir números tanto às citações no 

texto quanto às referências correspondentes.   

Felizmente, muitos programas de processa-

mento de palavras possuem funcionalidade 

integrada para inserir espaços reservados de 

citação, criando e editando citações e refe-

rências, e criando bibliografias. Existem 

também vários programas de gerenciamento 

de citações/referências que podem ser com-

prados (por exemplo, Thomson Reuters' En-

dNote, ProCite, e  Reference Manager; Pro-

Quest's RefWorks) ou baixados gratuita-

mente da Internet (por exemplo, Zotero). A 

maioria dos programas disponíveis formata-

rão citações e referências numa variedde de 

formatos padronizados, incluindo a sequên-

cia das citações e sistemas de ano de publi-

cação / nome do autor, e até mesmo refor-

matarão citações e referências de um estilo 

para outro. Se você usar um programa de 

gerenciamento de citações, entretanto, fique 

ciente de que como o autor, você ainda é 

responsável por verificar a acurácia de suas 

referências.   

Acurácia e Valor  

Todas as referências incluídas num paper 

devem ser precisas e devem acrescentar va-

lor ao paper. Portanto, a seleção das referên-

cias deve seguir algumas diretrizes funda-

mentais. Acurácia requer 2 elementos. Pri-

meiro, certifique-se de que você leu e verifi-

cou cada artigo ou documento que você pla-

neja usar como referência. Você deve verifi-

car que o artigo (a) de fato contém a infor-

mação que você está citando e (b) é a fonte 

original dessa informação. Eu tenho procu-

rado referências incluídas em papers e fre-
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quentemente descobri que elas estavam in-

corretas de alguma maneira. Eu também te-

nho encontrado exemplos nos quais um pa-

per citado não era realmente a fonte dos de-

talhes do método original ou estudo mas em 

vez disso se referia à uma publicação anteri-

or que era a fonte original da informação. A 

única circunstância na qual essa prática pode 

ser perdoável é quando a fonte original é 

muito velha e difícil para o leitor acessar e a 

publicação da citação faz um bom trabalho 

de descrever essa informação ou os detalhes 

do método original. O segundo elemento da 

acurácia é a ordem correta e grafia dos no-

mes dos autores, o nome correto da revista 

científica, e o ano correto, volume, e núme-

ros das páginas. Além de serem insultantes 

para os autores do paper que você está ci-

tando, erros tornam mais difícil para os lei-

tores, revisores, e editores acharem o artigo 

citado. Lembre-se de que as citações e refe-

rências servem propósitos além de simples-

mente dar crédito aos outros. Referências 

fornecem aos outros investigadores as fontes 

de seus métodos (4). Referências acrescen-

tam apoio às interpretações e conclusões ti-

radas de seus resultados (5). Referências 

ajudam os editores a escolherem nossos re-

visores. Referências ajudam os revisores a 

avaliarem seu trabalho mais eficazmente e 

eficientemente. Desse modo, um nome de 

autor escrito errado, um nome incorreto da 

revista científica, ou um número incorreto 

do volume podem tornar difícil para outros 

acessarem o artigo correto. Na atual era da 

publicação eletrônica, as referências em 

muitas revistas científicas online têm um 

vínculo direto com PubMed ou a revista ci-

entífica citada que torna fácil acessar o arti-

go selecionado. Um erro pode fazer com que 

a referência não vincule apropriadamente, 

desse modo requerendo uma pesquisa ma-

nual pelo artigo e levando à perda de tempo.   

Referências possuem valor apenas se elas 

contiverem toda a informação e fatos para os 

quais o autor teve acesso. A questão do va-

lor é porque a maioria das revistas científi-

cas não permite que os autores citem papers 

submetidos ou resultados não publicados, e 

porque muitas revistas científicas desencora-

jam citar abstracts e comunicações pessoais. 

Papers submetidos podem não ser aceitos, 

caso em que eles não tem valor algum para 

qualquer pessoa. Mesmo se um paper for 

aceito em uma data posterior, a versão final 

publicada pode diferir no conteúdo da ver-

são sendo citada. O mesmo problema surge 

com resultados não publicados.   

Embora citações nos abstracts podem dar 

crédito à pesquisadores que primeiro relata-

ram uma idéia, abstracts têm questões de 

valores semelhantes àquelas descritas acima. 

Leitores podem geralmente achar abstracts 

que são publicados numa edição regular de 

uma revista científica monitorada pela Pu-

bMed; entretanto, abstracts publicados num 

volume separado de procedimentos de reu-

niões podem estar acessíveis à apenas um 

público muito limitado. Além disso, por 

causa de seu curto comprimento, abstracts 

contêm informação limitada ou nenhuma 

informação sobre muitos aspectos de um 

estudo. A menos que os leitores tenham vis-

to o poster ou slides de apresentação durante 

a reunião científica real, eles não terão idéia 

se o abstract se correlaciona com o conteúdo 

final do material apresentado. Portanto, em-

bora citar um abstract possa ser a única op-

ção disponível, fique ciente dos problemas 

que ele pode causar.   

A menos que seja vital para a mensagem que 

você está tentando transmitir, evite citar co-

municações pessoais. Esse tipo de citação 

tem as mesmas limitações que os problemas 

das citações discutidos acima. Diferente do 

que o autor declara, leitores não têm acesso 

à comunicação real que aconteceu entre o 

autor e a pessoa sendo citada ou ao contexto 

no qual a comunicação aconteceu. Geral-

mente não existem dados de suporte ou re-

sultados. Se você decidir se referir à uma 

comunicação pessoal, é imperativo que a 
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fonte sendo citada forneça à revista científi-

ca permissão por escrito e confirmação da 

acurácia das declarações citadas.   

Uso das Citações e das Refe-

rências num Paper  

Máxima clareza deve ser o objetivo quando 

decidimos onde usar as citações e referên-

cias num paper. No sistema sequência da 

citação, que o International Committee of 

Medical Journal Editors (6) prescreve e que 

a Clinical Chemistry segue, as referências 

são listadas e numeradas na ordem  na qual 

elas são citadas no texto. Referências citadas 

apenas em legendas de figuras e tabelas de-

vem ser numeradas de acordo com o ponto 

no paper onde a figura ou tabela é primeiro 

mencionada. Esse formato inicialmente pode 

parecer inconsistente porque é tipicamente 

dito aos autores para colocarem as figuras e 

tabelas no fim de um paper submetido, mas 

isso se torna mais claro se você considerar 

que (a) revistas científicas inserem figuras e 

tabelas na versão final impressa perto de on-

de elas são primeiro mencionadas no texto e 

(b) os leitores olham para uma figura ou ta-

bela quando são solicitados para ver o que o 

autor está descrevendo e portanto devem ver 

as citações que diretamente se relacionam 

com a figura ou tabela.   

Citações devem ser inseridas logo depois 

que um fato é introduzido numa sentença. 

Desse modo, uma citação pode ocorrer no 

meio de uma sentença (Exemplos 1 e 2). 

Onde quer que você a  coloque, certifique-se 

de inserir a citação apropriada após o fato 

correspondente (Exemplo 3). A menos que 

uma sentença termine com um fato (caso em 

que a citação segue), não junte todas as cita-

ções no fim de uma sentença.
2
 

Exemplo 1: Por causa da alta incidência 

relatada de infecções que se seguem à subs-

tituição do quadril, nós acrescentamos um 

curso de 2 semanas de ampicilina e  sulfa-

drexina (1).  

Exemplo 1 Modificado: Por causa da alta 

incidência relatada de  infecções que se se-

guem à substituição do quadril (1), nós 

acrescentamos um curso de 2 semanas de 

ampicilina e  sulfadrexina. 

No Exemplo 1, os autores parecem estar ci-

tando o fato de que eles acrescentaram um 

curso de 2 semanas de antibióticos, que po-

deria ter sido um protocolo que eles usaram 

em outro estudo publicado. Na realidade, 

eles estavam citando o fato de que a conhe-

cida alta taxa de infecções (um fato que pre-

cisa de uma referência) os levou a usar anti-

bióticos. Desse modo, a versão modificada 

insere a citação no fim do fato, não no fim 

da sentença.   

Exemplo 2: Hemoglobina fetal é substituída 

por hemoglobina de adulto (1) durante os 

primeiros 6  meses de vida.  

Exemplo 2 Modificado: Hemoglobina fetal é 

substituída por hemoglobina de  adulto du-

rante os primeiros 6 meses de vida (1).  

No Exemplo 2, o fato completo não é apenas 

que a hemoglobina fetal é substituída pela 

hemoglobina de adulto mas também que es-

se processo ocorre durante os primeiros 6 

meses de vida. O exemplo se refere à um 

fato completo, em vez de um fato parcial. 

Portanto, a citação é agora inserida no fim 

do fato no exemplo modificado, não no 

meio.   

Exemplo 3: Embora o antígeno carcinoem-

briônico seja um bom marcador prognóstico 

para câncer de cólon, ele também pode ser 

achado no câncer do pâncreas, seio, ovário, 

ou pulmão (1–8). 

Exemplo 3 Modificado: Embora o antígeno 

carcinoembriônico seja um bom marcador 

prognóstico para câncer de cólon (1–3), ele 

também pode ser achado no câncer do pân-

creas (4), seio (5,6), ovário (7), ou pulmão  

(8).  



Guide to Scientific Writing                                                                         Guia para Escrita Científica 

No exemplo 3, múltiplos fatos ocorrem na 

mesma sentença, e é importante deixar claro 

para o leitor quais referências correspondem 

à qual fato (tipo de câncer). O exemplo mo-

dificado realiza este objetivo.   

Se mais de uma referência for usada para 

apoiar um fato, liste as referências em ordem 

cronológica. No Exemplo 3 modificado, 

existem 3 referências citadas para apoiar o 

fato de que antígeno carcinoembriônico é 

um bom marcador prognóstico para câncer 

de cólon. Nesse caso, a referência mais anti-

ga seria listada como referência 1, e a refe-

rência 3 seria a referência mais recentemente 

publicada. Se 2 referências forem do mesmo 

ano, liste as referências alfabeticamente pelo 

último nome do primeiro autor.   

Se você estiver submetendo seu paper  à 

uma revista científica que use o sistema 

(Harvard) de ano de publicação/nome do 

autor, uma hierarquia cronológica semelhan-

te é verdadeira. Se mais do que uma referên-

cia apóia um fato, a referência mais antiga é 

citada primeiro no texto (por exemplo: 

Smith, 2003; Hopewell, 2005; Corrigan, 

2006). Se existirem 2 referências com o 

mesmo primeiro autor, cite a referência mais 

antiga primeiro no texto (por exemplo: 

Hopewell, 2003; Hopewell, 2005). Se mais 

do que uma referência tiver o mesmo ano de 

publicação e o mesmo primeiro autor, dife-

rencie as referências por letras alfabéticas 

após o ano de publicação (por exemplo: 

Hopewell, 2003a; Hopewell, 2003b).  

Verifique antes de você Submeter  

Antes de você submeter o seu paper, certifi-

que-se de que cada citação tem uma referên-

cia correspondente  e que cada referência 

esteja citada no local apropriado no paper. 

Também certifique-se de que nenhuma refe-

rência tenha sido incluída duas vezes em sua 

lista de referências. Verifique se cada refe-

rência está no formato apropriado para a re-

vista científica selecionada e que você não 

excedeu o número permitido de referências. 

Certifique-se de que você não incluiu qual-

quer referência no Abstract. Dê uma boa 

olhada em qualquer citação da referência 

dentro da seção dos Resultados. É provável 

que tais sentenças ou idéias mais apropria-

damente pertençam à seção da Discussão.   

Pensamentos Finais  

Citações desempenham um importante papel 

durante todo o paper científico porque elas 

ocorrem em quase toda seção do paper, in-

cluindo figuras e tabelas. Semelhantemente, 

as referências no fim de um paper científico 

desempenham um importante papel porque 

elas encaminham os leitores aos recursos 

que podem ajudá-los a entender o estudo, a 

reproduzir os resultados, e a avaliar critica-

mente qual contribuição o estudo dá. Cita-

ções e referências que são claras,  são exa-

tas, e acrescentam valor podem não conse-

guir pontos extras para você, contudo cita-

ções e referências que são pouco claras,  

inexatas, ou inúteis prejudicarão as chances 

de aceitação de um paper. Nunca subestime 

o poder de uma referência.   

Notas de Rodapé  

Os números de referência usados nos exem-

plos não correspondem à qualquer referência 

real no fim do artigo.   

Contribuições dos Autores: Todos os auto-

res confirmaram que eles contribuíram 

para o conteúdo intelectual desse paper 

e satisfizeram os 3 seguintes requisitos: 

(a)contribuições  significantes para a 

concepção e design, aquisição de dados, 

ou análise e interpretação dos dados; 

(b) rascunhando ou revisando o artigo 

para conteúdo intelectual; e (c) aprova-

ção final do artigo publicado.  

Revelações dos Autores de Potenciais 

Conflitos de Interesse: Na submissão 

do manuscrito, todos os autores comple-

taram o formulário de Revelações de 
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Potenciais Conflitos de Interesse. Poten-

ciais conflitos de interesse: 

Emprego ou Liderança: T.M. Annes-

ley, Clinical Chemistry, AACC.  

Consultor ou Papel Consultivo: Nada a 

declarar.   

Posse dos Valores: Nada a declarar.   

Honorários: Nada a declarar.   

Fundo de Pesquisas: Nada a declarar.   

Testemunho Hábil: Nada a declarar.   

Papel do Patrocinador: As organiza-

ções patrocinadoras não desempe-

nharam papel algum no design do es-

tudo, escolha dos pacientes inscritos, 

revisão e interpretação dos ddos, ou 

preparação ou aprovação do manus-

crito.   

Recebido para publicação em 14 de Ou-

tubro de 2010.  

Aceito para publicação em 19 de Outu-

bro de 2010.  

© 2010 The American Association for 

Clinical Chemistry  
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